
   

 

 
 
 

 

V.V.Sittard nodigt uw vereniging van harte uit om deel te nemen aan het KIKA TOERNOOI V.V.SITTARD 2020!  
 
Er wordt samen gevoetbald voor Kika Stichting Kinderen Kankervrij. Het inschrijfgeld wordt volledig gedoneerd en 
daarmee dragen we samen op een sportieve manier bij aan een prachtig en belangrijk doel.  
 
De indeling naar sterkte is verder uitgebreid zodat ieder kind op zijn of haar eigen niveau speelt. We streven naar 220 
deelnemende teams, verspreid over 24 categorieën, verdeeld over 6 toernooidagen. 
 
 

TOERNOOISCHEMA 
 

 

- Centrale start- en eindsignalen.  

- Wedstrijden staan onder leiding van jeugdleiders en selectiespelers van V.V.SITTARD.  

- Het toernooi staat bekend om een compacte indeling en korte wachttijden tussen de wedstrijden.   

- Tijdens de toernooi-dag worden de teams opgevangen en voorzien van alle laatste informatie. 

- V.V.Sittard zorgt voor een lunch voor begeleiders. 

- Er wordt gespeeld om indrukwekkende wisselbekers in elke categorie. Voor de finalisten is er een beker. Alle 
deelnemers tot en met de JO/MO13 categorie krijgen een aandenken.  

  
 
 
 
 
 

categorie niveau
max 

capaciteit

Vrijdag 

5 juni

Zaterdag 

6 juni

Zondag     

7 juni

Vrijdag 

12 juni

Zaterdag 

13 juni

Zondag  

14 juni

JO7  starters echte beginners (2015) 10

JO7  laag indeling in overleg 16

JO7  hoog indeling in overleg 16

jO8 categorie A 1e klasse 10 13.30-18.00

jO8 categorie B 2e klasse 10

jO8 categorie C 3e klasse 10

jO9 categorie A 1e klasse 10 9.00-13.00

jO9 categorie B 2e klasse 10

jO9 categorie C 3e klasse 10

jO10 categorie A 1e klasse / hoofdklasse 10 13.30-18.00

jO10 categorie B 2e klasse / 3e klasse 10 9.00-13.00

jO11 2e klasse / 3e klasse 10 9.00-13.00

jO12 2e klasse / 3e klasse 10 13.30-18.00

MO13 8 13.30-18.00

JO13 categorie A 1e klasse/ hoofdklasse 10 9.00-13.00

JO13 categorie B 3e klasse / 2e klasse 10 13.30-18.00

JO14 8 9.00-13.00

MO15 8 13.30-18.00

JO15 categorie A 1e klasse / 2e klasse sterk 8 9.00-13.00

JO15 categorie B 1e klasse / 2e klasse zwak 8 13.30-18.00

MO17 5

JO17 categorie A 2e klasse 5

JO17 categorie B 3e klasse 5

JO19 2e klasse / 3e klasse 5 18.00-22.00

9.00-13.00

9.00-13.00

13.30-18.00

18.00-22.00



   

 

 
 
 

INSCHRIJVEN 

- Teams dienen zich uiterlijk 15 April 2020 in te schrijven. Let op: Vol is Vol!  

- Per subcategorie is een max van 10 teams. 

- Per vereniging en per leeftijdscategorie kunnen meerdere teams per vereniging ingeschreven worden.  

- De organisatie kan u benaderen voor afstemming in welke categorie u geplaatst wordt.  

- De toernooiorganisatie kan leeftijdscontrole uitvoeren in geval van twijfel. 
 
 
 
 
INSCHRIJVEN 
Wij verzoeken u om zich in te schrijven via onze website: https://www.vvsittard.nl/kikatoernooi 
 
Online inschrijvingen worden verwerk door de toernooiorganisatie. U krijgt een bevestiging van de 
inschrijving. Mochten er vragen zijn of lukt het niet met inschrijven, dan kunt u contact opnemen met de 
toernooiorganisatie via mail: kikatoernooi@vvsittard.nl   
 
INSCHRIJFGELD 
Inschrijfgeld voor het toernooi bedraagt € 15,00 per team. 
 
Wij verzoeken u het inschrijfgeld over te maken op rekeningnummer: NL49 INGB 0006 6757 45 te Sittard.  
 
Onder vermelding van: KIKAtoernooi VVSittard 2020 + naam vereniging en aantal teams.  

 
 
 
 
Fontys Hogeschool Eindhoven 
De voorbereidingen van het toernooi worden dit jaar ondersteund door studenten van Sportkunde aan de 
Fontys Hogeschool Eindhoven in samenwerking met Ecsplore. 
 
 
 
WIJ VERHEUGEN ONS OP JULLIE DEELNAME AAN ONS TOERNOOI! 
 
 
 
 
Met sportieve groet,   
KIKA-Toernooicommissie V.V.Sittard 
 
Hanne Buijssen, Monique Koeslag, Monique Jamrozik, 

Patrick Valentijn, Michel Bons en Studenten Sportkunde Fontys 
Hogeschool Eindhoven & Ecsplore 
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